
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 02. rujna 2009. 
Broj: 06/09/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa 17. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 02. rujna 2009. godine u Novinarskom 
domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Anton Filić, Marijan Bakić, Gordana Gaćeša, Ivana 

Lukačić 
 
ODSUTNI: Nikola Lipovac, Zlatko Karlo, Robert Šalinović, Robert Valai, Nikola Lipovac 
  
OSTALI  
PRISUTNI: Vesna Brumec 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i predložio sljedeći: 
 
Dnevni red 
 

1. Pripreme za 60. obljetnica HZSN-a 
2. Razno 

 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Ad.1. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je potvrdio članovima IO HZSN-a raspored najvažnijih 
događanja vezanih uz obilježavanja 60 godina postojanja Hrvatskog zbora sportskih 
novinara i „dane sportskog novinarstva“: 
 

- Najvažniji dio obilježavanja 60 godina HZSN-a biti će Svečani sabor HZSN-a koji će 
se održati u ponedjeljak, 07. rujna 2009. u Novinarskom domu s početkom u 13.00 
sati. Saboru će uz članove HZSN-a nazočiti i predsjednici Sekcije ili Zbora sportskih 
novinara iz 60 godišnje povijesti. Na Sabor su pozvani mnogi ugledni sportski 
djelatnici, predstavnici Hrvatskog novinarskog društva, članovi Vlade Ministarstva RH, 
predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora, predstavnici Zagrebačkog športskog 
saveza, te prijatelji HZSN-a. Svoj su dolazak potvrdili i predsjednik AIPS-a, Gianni 
Merlo i članovi Izvršnog odbora UEPS-a, na čelu s predsjednikom UEPS-a Jerzyjem 
Jakobscheom, te kolege iz susjednih zemalja Crne Gore, Srbije, Slovenije i 
Mađarske. 
Na Saboru će glavni tajnik Marin Šarec predstaviti  posebnu knjigu koja je štampana 
baš u povodu obilježavanja 60 godina HZSN-a „Sjećanje na novinarstvo“. Knjiga je 
namijenjena svakom sudioniku Sabora, te svim članovima HZSN-a. Pored knjige 
sudionicima Sabora biti će podijeljeni prigodni pokloni.. 
Voditelj Sabora biti će Romano Janečić, prevoditeljica je Gordana Šeler, a o protokolu 
i organizaciji sjednice IO UEPS-a i svim drugim događanjima u HND-u i Hotelu Westin 



zaduženi su Zoran Pamić i Vesna Brumec. „Informatički“ dio Sabora i ovaj put će 
odraditi Damir Dragićević iz HOO, a zahvaljujući HOO i Gordani Gaćeši osigurana su  
službena vozila za lakši i brži transport gostiju od aerodroma do hotela… 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec će se na Saboru posebno zahvaliti svim 
dosadašnjim predsjednicima Zbora, odnosno Sekcije a predviđeno je da svi oni kažu 
nekoliko prigodnih riječi…  

- U nedjelju, 06. rujna 2009. u 17.00 sati, na 17. katu Hotela Westin  održat će se 
Okrugli stol s temom „Regionalno sportsko novinarstvo i veze među zemljama JI 
Europe“. Okruglom stolu će uz članove IO UEPS-a, predsjednika AIPS-a, članove IO 
HZSN-a moći nazočiti i svi drugi zainteresirani članovi HZSN-a. Moderator Okruglog 
stola biti će glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec, a dopredsjednik HZSN-a Anton Filić će 
napraviti izvješće o stanju i zastupljenosti sportskog novinarstva u Hrvatskim 
medijima…. 

- Za subotu, 05. rujna 2009. godine nabavljene su press akreditacije za nogometnu 
utakmicu Hrvatska Bjelorusija za sve zainteresirane članove IO UEPS-a i IO HZSN-a 

 
Ad. 2. 
 
Zbog ponovnog incidenta Joška Vlašića na press konferenciji održanoj na zagrebačkom  
atletskom Grand Prix mitingu (Joško Vlašić, otac, trener i glasnogovornik naše najbolje 
sportašice si je opet uzeo za pravo određivati tko smije, a tko ne nazočiti Blankinim 
konferencijama za novinare), IO HZSN-a je odlučio reagirati. Glavni tajnik HZSN-a Marin 
Šarec će napisati pismo svim medijima u kojem će u ime HZSN-a osuditi zabranu dolaska 
bilo kojem novinaru na press konferenciju jer je to ozbiljno zadiranje u slobodu medija i  
pravo na rad novinara. 
 

Dovršeno u 18.00 sati. 
 
 
Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 
 
 

 


